Graszaadmengsels 2019
TopDairyMix® High Sugar
Extra melk van het lekkerste toetje
Breedbladig en erg gezond gewas.
Bevat 30% meer suikers en is zeer smakelijk.
	Deze extra suikers komen geleidelijk vrij uit de
celinhoud.

Pens efficiëntie
	Door extra energie uit suikers is de eiwitbenutting
10% beter.
	Betere benutting resulteert in een lagere methaanuitstoot.
Gras van topkwaliteit is beter voor milieu en veehouder.

Normale structuur (NDF) en zeer goed verteerbaar.
Hogere ruwvoeropname, ook bij beweiden.
	Eiwitgehalte van het gras wordt niet verlaagd door
extra suikers.

Eiwit uit voer
Verspilde
stikstof

AberGain

High Sugar

Relatieve opbrengsten AberGain:

Normaal Engels raaigras

Eerste snede

107

Tweede snede

105

Totaal bij maaien

104

Kroonroest resistentie

8,5

Doorschietdatum

28 mei

(= 15 ton droge stof)

Beschikbare
stikstof

Inkuilen van TopDairyMix® High Sugar

Overige 25% bestaat uit AberChoice, een diploïd High

	Extra suikers zijn zeer welkom bij het inkuilproces.

Sugar ras met de zelfde eigenschappen en opbrengst als

	Meerwaarde door extra omzetting naar melkzuur.

AberGain.

	Advance Grass zal de turbo op dit proces zetten.
	Hierdoor extra voederwaarde en een stabielere kuil.
Samenstellingen onder voorbehoud van beschikbaarheid.
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TopDairyMix® Melk4U

TopDairyMix® NDF maaien

Goede eerste snede is goud waard

Maaien van extensieve percelen

Samenstelling

Opbrengst Gemiddelde
eerste
opbrengst Kroonroest
%
snede
maaien
resistentie

Explosion

35

112

104

8,8

Armetto

20

103

100

8,5

Arnando

20

93

100

8

5

103

100

8,7

Timothee (Aturo) met 20
DynaSeed-coating

116

106

-

Binario

	Samenstelling: Rietzwenkgras 85%, Engels raaigras
10% en Timothee 5%.
	Rietzwenk is uniek voor de beworteling en benutting.
	Ideaal voor droogtegevoelige percelen wat verder van
huis.

MegaSeeds® Productie

Voor zowel herinzaai als doorzaaien
	Uitstekende opbrengst en goede ziekteresistentie.

	DynaSeed-coating is voor optimale kieming en opkomst.

	Geschikt voor zowel maaien als beweiden.

	Timothee levert extra smakelijk voorjaarsgras.

	Zaaiadvies bij doorzaaien is 15 - 25 kg/ha.

Explosion

N

I E UW O

	Super eerste snede.

P

rassenlijst

Samenstelling
Binario

30%

Euroconquest 20%

Arsenal

20%

Maurizio

10%

Kaiman

20%

2019

	Hoge celwandverteerbaarheid.

MegaSeeds® BG 3

	Hoogste KVEM/ha.

100% diploïde rassen van Rassenlijst 2019
	Sterke zode met een goed herstelvermogen na schade.

TopDairyMix Melk
®

	Breed inzetbaar, ook geschikt voor doorzaaien.

Topmengsel voor maaien en beweiden

	Geschikt voor zowel maaien als beweiden.
	Ook leverbaar: MegaSeeds® BG 4, BG 5 en BG 11.

Gemiddelde
beweidingsproef

Kroonroest
resistentie

Samenstelling

%

Opbrengst
eerste snede

Explosion

35

112

104

8,8

Binario

25

103

100

8,7

Arnando

20

93

101

8

Armetto

20

103

101

8,5

	Standvastig mengsel van middentijds Engels raaigras.
	Erg smakelijk en een goede resistentie tegen kroonroest.

Biodiversiteit

UltraMax

Voor minimaal 3 jaar volop maaien
	Erg productief en toch een goede zodevorming.
	Zeer geschikt voor maaipercelen in wisselbouw.
Samenstelling
Engels raaigras

55%

Festulolioum Perseus

20%

Gekruist raaigras

25%

MegaSeeds® Klaver

Onze kruiden- en klavermengsels zijn geschikt voor de
biodiversiteit richtlijnen van de zuivelindustrie en het
Deltaplan.

MegaSeeds® Kruiden
	Een natuurlijke grasmat met extra diergezondheid.
	Drachtplanten voor bijen, vlinders en hommels.

Een natuurlijke grasmat met welkome stikstofbron.
Samenstelling
Witte cultuurklaver

Witte weideklaver

Esparcette

Gewone rolklaver

Biodiversiteit grasland

Voor een optimale mix voor het grasland is de combinatie

Samenstelling
Esparcette

Karwij

Smalle Weegbree

Peterselie

Cichorei Spadona

Wilde peen

Witte klaver

Kleine Pimpernel

van suikers en eiwit essentieel. Suikers komen voort uit
het mengsel TopDairyMix® High Sugar en de ruw eiwitten
vanuit de MegaSeeds® Kruiden en MegaSeeds® Klaver.

Samenstellingen onder voorbehoud van beschikbaarheid.
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